
 2014/15/040/106/00' מכרז פומבי מס

ניהול  , הקמה, לקבלת הרשאה לתכנון

 והפעלה של בית מלון בנמל תעופה בן גוריון

 מפגש מציעים

1 
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 כללי
 .  ג"גידול בתנועת הנוסעים בנתב•

הוגשה תכנית בינוי להקמת מלון במקום האמור לעיל לוועדה המחוזית אשר  •

 .2010אושרה על ידה בשנת 

.  ג במפת אזורי העדיפות שבחוק עידוד השקעות הון"הוחלט על הכללת נתב•

 .33%-20%בקשה  מאושרת תאפשר זכאות להחזר השקעה של בין 
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 ההרשאה
 במסגרת המכרז תעניק הרשות הרשאה למפעיל יחיד במסגרתה יערוך המפעיל תכנון  

  7.5 -במשבצת קרקע בשטח של כ, לכל הפחות Cברמה , מלוןבית הקמה והפעלה של 

 .השירותיםויעניק באמצעותה את , 3הצמודה לרחבות המטוסים בטרמינל , דונם
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 מיקום בית המלון

 'מ 300
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 תקופת ההתקשרות
חודשים   11-שנים ו 24תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה ותסתיים בתום •

 .ממועד תחילת תקופת ההקמה

 .לתקופת ההתקשרות לא יהיו אופציות הארכה נוספות•

 :תקופות משנה 4-לתקופת ההתקשרות תחולק •

קבלת אישור  
 משרד התיירות

תקופת  
 ההקמה

תקופת  
 ההפעלה

 חודשים 24 חודשים12

תקופת  
 התכנון

 חודשים7
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 תכולת השירותים
 :להלןכמפורט מתן שירותים באמצעות בית המלון 

 .הלנת והכנסת אורחים ומתן כל השירותים הכרוכים בכך•

 .הפעלת חדרי אוכל ומסעדות ללקוחות המלון•

 .בריכה וספא ללקוחות המלון, מתקני ספורט, הפעלת חדר כושר  •

 .כנסים ושימוש חדרי ישיבות ללקוחות המלון, קיום אירועים•

 .שטחי מסחר ושירותי תיירות, הפעלת חנויות•

 .ללקוחות המלון המשתמשים בחניון  valet parkingהפעלת שירותי•

 לאורחי המלוןשירותי טרום טיסה •

 .כל שירות אחר אותו תאשר הרשות מראש ובכתב•
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 תנאים מקדמיים
 :במצטבר, רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם כל התנאים המפורטים להלן

 .או במדינה בה  התאגד/המציע הנו תאגיד הרשום כדין בישראל וא-

ועד למועד האחרון להגשת   01.01.2015אשר לכל הפחות במהלך התקופה שמיום , ל"מציע כנב-

לפחות בית מלון אחד שמתקיימים בו כל  , ל"או בחו/בארץ ו, ההצעות במכרז מפעיל ומנהל

 :אלה במצטבר

 ;וגם( כוכבים 3) Cבמהלך כל תקופת הניסיון בית המלון היה לכל הפחות ברמה •

 .חדרים במצטבר לכל הפחות 500, בית המלון מנה במהלך כל תקופת הניסיון•
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 תנאים מקדמיים

שאינו  , 2015-2016: בגין שנים( מ"לא כולל מע) שהנו בעל מחזור הכנסות מצטבר , ל"מציע כנג-

 .₪ 50,000,000 -נמוך מ
 

הינו   2015-2016ל אשר תזרים המזומנים המשוקלל מפעילותו השוטפת לשנים "מציע כנד-

 .חיובי

 

 .2016לשנת ₪  30,000,000 -ל שהנו בעל הון עצמי שאינו נמוך מ"מציע כנה-
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 תנאים מקדמיים

אינו כולל הערת עסק חי   2016ח הכספי המבוקר של המציע בגין שנת "אשר הדו, ל"מציע כנו-

 .או אזהרת עסק חי

 

  30%אשר הינו בעל האיתנות פיננסית הנדרשת לשם העמדת הון עצמי בשיעור של , ל"מציע כנז-

 .מהיקף ההשקעה הכוללת בבית מלון

 

 או מי מטעמו נרשמו למכרז/שהוא ו, ל"מציע כנח-

 

 .שנציג מטעמו השתתף במפגש וסיור, ל"מציע כנט-
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 הסתמכות על צדדים שלישיים
נא לעיין בטופס הזמנת   -הסתמכות על צדדים שלישיים לצורך עמידה בתנאים המקדמיים

 :10.2ההצעות סעיף 

 (תנאי ניסיון)הסתמכות על קבלן משנה •

 (איתנות פיננסית)הסתמכות על בעל שליטה •

 נעבר/תאגיד נרכש•
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 הצעה משותפת
 :ההצעה למכרז יכול שתוגש במשותף על ידי מספר מציעים•

בו יתקיימו  , המציעים יגדירו במשותף בהצעתם מציע יחיד כמוביל המקצועי: מקצועימוביל ‒

על פי מסמכי המכרז  , כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים הנדרשים מהמוביל המקצועי

 .החודשים הראשונים של תקופת ההפעלה 36לפחות עד לתום 

בו יתקיימו  , המציעים יגדירו במשותף בהצעתם מציע יחיד כמוביל הפיננסי: מוביל פיננסי‒

על פי מסמכי המכרז  , כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים הנדרשים מהמוביל הפיננסי

 .החודשים הראשונים של תקופת ההפעלה 36לפחות עד לתום 

 .11סעיף  –יתר התנאים ניתן לעיין בטופס הזמנות ההצעות •
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 התחרות במכרז

מציע אשר הצעתו הכספית  . התחרות במכרז תהא על ההצעה הכספית הגבוהה ביותר•

,  נקובים באחוזים, כלומר ששיעור דמי ההרשאה המשולבים)הייתה הגבוהה ביותר 

ואשר עמדו בתנאים  ( על ידו היו הגבוהים ביותרהמוצעים , ברוטוממחזור המכירות 

 .ייבחר כזוכה במכרז –המקדמיים 

 1.500%המינימאליים לתחרות יעמוד על ( באחוזים)שיעור דמי ההרשאה המשולבים •

 תיפסל -הצעה הנמוכה מהשיעור המינימאלי•
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 דמי הרשאה
בתמורה לקבלת ההרשאה להפעלת בית המלון ישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה בסך  

 :הגבוה מבין אלה

אחוז מפדיון  

בו  המכירות ברוטו 

נקב המפעיל  

בהצעתו בתוספת  

 מ"מע

דמי הרשאה  

שנתיים הבסיסיים  

לשנת ההפעלה  

בסך   -הראשונה

 ₪ 300,000של 

 או
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 דמי הרשאה
 :דמי ההרשאה השנתיים הבסיסיים בשלוש השנים הראשונות יהיו בשיעורים המפורטים להלן

 .  מדמי ההרשאה השנתיים הבסיסיים 50% -בשנה הראשונה•

 .מדמי ההרשאה השנתיים הבסיסיים 80% -בשנה השנייה•

 .מדמי ההרשאה השנתיים הבסיסיים 100% - בשנה השלישית ואילך•
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 הנחה שנתית על פי מדדי תפוסה -הרשאהדמי 
  דמי של השנתי התשלום חישוב מושא ההפעלה לשנת העוקבת הפעלה שנת בכל•

  שנת אותה עבור אביב בתל התפוסה מדד את הרשות תבחן ,המשולבים ההרשאה

 .הפעלה

  החודשי התפוסה ממוצע ירד התשלום חישוב מושא ההפעלה בשנת כי וימצא במידה•

  להנחה זכאי המפעיל אזי- לפחות רצופים חודשים 4 במשך ,40% – מ הנמוך לשיעור

  ההפעלה שנת בגין לשלם נדרש אותם המשולבים ההרשאה בדמי 1/3 של למכפלה השווה

 . האמורה

  של המניין יחל אזי ,40% של שיעור על התפוסה מדד עלה מסוים ובחודש במידה•

 .בהנחה  לזכאות רצופים חודשים 4 למניין עד מחדש התפוסה נמוכי החודשים
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 עדכון דמי ההרשאה
דמי ההרשאה הבסיסיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן ויעודכנו ביום  -עדכון למדד המחירים•

 .קלאנדריהראשון לכל חודש 

תחשב הרשות  , החל מתום חמש שנות ההפעלה הראשונות, בינואר אחת לחמש שנים 01-ב•

 :את כל אלה

סך דמי ההרשאה הבסיסיים לאחר הצמדתו לשיעור השינוי של מדד המחירים הידוע  א-

 ;בראשון לשנת ההפעלה שבגינה מבוצע העדכון ביחס למדד המחירים הבסיסי וגם

שנות ההפעלה   5תחשב את ממוצע דמי ההרשאה השנתיים בהם חויב המפעיל בגין ב-

 .הקודמות

יחושבו לפי הגבוה מבין האמור לעיל  , דמי ההרשאה הבסיסיים לחמש שנות ההפעלה הבאות•

 .'ב -ו' בסעיפים א

 לוחות זמנים

 מועד ביצוע פעולה

 14.09.2017 מפגש וסיור

 27.09.2017 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 01.11.2017 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 31.01.2018 מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום ההצעה
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 דגשים להגשת ההצעה
יש להקפיד על הגשת התצהירים בהתאם לנוסחים המופיעים בטופס   •

 .ההזמנה

לרבות חותמת  )יש להקפיד על אימות ואישור המסמכים כנדרש  •

 (.ח"אישור רו, ד"אישור עו, "העתק נאמן למקור"

טופס ההצעה  , את טיוטת החוזה, יש לצרף במסגרת מסמכי ההצעה •

חתומים בשולי  , וכל מסמכי ההבהרה שהופצו במהלך המכרז, וטופס הזמנת ההצעות

 ללא שינויים או תוספות, כל עמוד

פגם בערבות פוסל  . י הנוסח המצורף למסמכי המכרז"לצרף ערבות עפ •

 הצעה

 

 

 

 

 

 דגשים להגשת ההצעה
יש להקפיד על הגשת התצהירים בהתאם לנוסחים המופיעים בטופס   •

 .ההזמנה

לרבות חותמת  )יש להקפיד על אימות ואישור המסמכים כנדרש  •

 (.ח"אישור רו, ד"אישור עו, "העתק נאמן למקור"

טופס ההצעה  , את טיוטת החוזה, יש לצרף במסגרת מסמכי ההצעה •

חתומים בשולי  , וכל מסמכי ההבהרה שהופצו במהלך המכרז, וטופס הזמנת ההצעות

 ללא שינויים או תוספות, כל עמוד

פגם בערבות פוסל  . י הנוסח המצורף למסמכי המכרז"לצרף ערבות עפ •

 הצעה
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 כללי
יופץ פרוטוקול אשר יחייב את כל משתתפי המכרז ויהווה  , לאחר המפגש•

 .חלק ממסמכי המכרז

אלא אם  , כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות שנאמרה במהלך המפגש, מובהר•

 .מצאה את ביטויה במסגרת הפרוטוקול האמור לעיל, זו

 .המפגש אינו מהווה תחליף לקריאתם והבנתם של מסמכי המכרז•
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 תודה על ההקשבה
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